Keuringsrapport

NL

(2)

Gegevens voertuig en resultaat keuring
(2) Kenteken
(1) Identificatienummer
(5) Voertuigcategorie

(8) Keuringsbewijs
is geldig tot

Geldigheidsduur keuringsbewijs 1

(6) Reparatieadvies-, advies-, reparatie- of afkeurpunt en nadere uitleg

Merk

(4) Tellerstand
(7) Resultaat
keuring

Goedgekeurd

be
el
d

Type

Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
(3) Datum
afgifte rapport

Afgekeurd, zie af keurpunten

(10) Mededeling RDW na afmelding
Tijdstip afmelding
Transactiecode

(9) Naam
keuringsinstantie

Nee

Dit rapport is afgegeven door

Vo

(3) Adres
(3) Postcode en
plaats
Keuringsinstantienummer
(9) Naam
keurmeester

Ja 2

or

Steekproef
Einde wachttijd
i.v.m. steekproef

(9) Pasnummer
(9) Handtekening
keurmeester
(namens de
erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVW 94)
De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door
middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door
de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat
waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen
verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter
beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

(10) In te vullen door de RDW
Steekproef of
herkeuring na af keur
uitgevoerd door

Naam

Resultaat
Goedkeuring

Handtekening
aanvrager
Datum en tijdstip
Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van
het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs,
schriftelijken tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW
een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen
die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91,
WVW 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter
beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek
(artikel 91, WVW 94).

Adviespunten en/of
reparatieadviespunt

Terecht

Terecht na herstel

Onterecht, goedkeuring vervalt
Terecht
Onterecht/onvolledig

Afkeurpunten

Terecht
Onterecht

Handtekening
RDW functionaris

1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de
keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.
Certificate of periodic technical inspection performed pursuant to the Road Traffic Act 1994. The test is a technical inspection which conforms with the provisions
of Council Directive 2014/45/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and trailers.
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